ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

Rio Antirion Bridge (Charilaos Trikoupis’ Bridge) ในกรีซ
เป็นสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่ที่เมือง Antirio กับเมือง Rio บนแหลม Pelo pom ในอ่าว Korinth ใกล้กับ Patras ในประเทศกรีซ เป็นสะพาน
แบบ cable stay และ continuous suspended deck ที่ยาวที่สดุ เป็นอันดับ 3 ของโลกโดยยาว 2.252 กม ทอดข้ามช่องแคบที่กว้าง 2.50 กม ตัว
สะพานกว้าง 28 เมตร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ไป 2 มา 2 มีช่องจราจรฉุกเฉินและทางเท้า โดยมีคานเหล็กด้านข้างลึก 2.20 เมตรรองรับตงรับพื้นสะพาน
ที่พาดห่างกัน 4 เมตร ตัวสะพานมีเสา pylon เพื่อรับเหล็กเส้นโยงยึดพื้นสะพาน 4 เสาต่อตอม่อ เพือ่ ให้มั่นคงต้านแรงแผ่นดินไหวได้ สูงจากพื้นก้นทะเล
230 เมตร โดยมีความลึกของน้้าทะเล 48 – 63.5 เมตร ถนนเชื่อมขึน้ สะพานด้านหนึ่งเป็นโครงสร้าง คอนกรีตอัดแรง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นแบบ steel
composite ความยาวรวมทั้งหมด 3.50 กม
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ความยุ่งยากในการออกแบบก่อสร้าง
สะพานนี้อยู่ที่ฐานราก ก้นทะเลเป็นชั้นดินทราย
ตกตะกอนหนา 100 – 500 เมตร กว่าจะถึงชั้น
หินแข็ง โดยความลึก 4 – 7 เมตร เป็นกรวดทราย

เปรียบเทียบระหว่างแบบ ตอกเข็มยาวลึก แบบใช้
caisson ขนาดใหญ่ จนสุดท้ายเป็นแบบตอกท่อ
เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 เมตร ลึกลงไปใต้
ดินยาว 25 – 30 เมตร ราว 250 ต้น โดยมี
ระยะห่างกัน 7 – 8 เมตร แล้วปูทับบดอัดด้วย
กรวดทรายหนา 3 เมตร จากนั้นก่อสร้าง caisson
เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 เมตร บนฐานกรวดทรายนี้
หากเกิดแผ่นดินไหว ฐานรากกรวดทรายนี้ขยับตัว
ได้บ้างช่วยซึมซับแรงไว้ เนื่องจากแรงลมที่แรงมาก
ขอบพื้นสะพานด้านข้างจะติด spoiler เพื่อให้
แรงลมปะทะแล้วแฉลบขึ้นไม่เกิดแรงแกว่งต่อ
ต่อจากนั้นเป็นชั้นทรายละเอียด ตั้งอยู่บนเปลือก สะพานมาก พื้นสะพานจะติดอุปกรณ์ damper
โลกที่มีการเคลื่อนตัวสูง (plate tectonic move- devices
รับแรงดึงและแรงอัดได้ช่วยให้พื้น
ment) ตัวช่องแคบขยายตัวกว้างออกทุกปี จาก
การส้ารวจพบว่าขยายออก 30 มม ต่อปี และ
ระดับน้้าทะเลลึกมาก อยู่ในช่องแคบจึงเสมือน
อุโมงค์ลม กระแสลมแรงมากถึง 120 กม/ชม ด้วย
สภาพดินฐานรากและภูมิศาสตร์แบบนี้
การ
ออกแบบฐานรากสะพานยุ่งยากมากต้องพิจารณา
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สะพานขยับตัวน้อยและถ่ายแรงลมผ่านอุปกรณ์นี้
ไปยังตัวเสาตอม่อสะพาน ตัวสาย cable stay ที่
โยงยึดพื้นสะพานมีขนาดผ่าศูนย์กลางใหญ่มาก
เมื่อกระแสลมพัดผ่านจะเกิดกระแสลมวนเมื่อผ่าน
ท่อเคเบิล ท้าให้เคเบิลแกว่งตัวมาก อาจเกิด

อันตรายหากเกิด Resonance จึงมีการพันรอบ cable stay ด้วยเหล็กแบบ spiral (scruton strakes) หรือใช้ปลอกที่มีเกียวแบบก้นหอยหุ้มเคเบิล
เพื่อลดการแกว่งไหวเนื่องจากแรงลมที่พัดปะทะ ตัวสะพานได้ตดิ ตั้งตัวตรวจจับ sensors ต่างๆมากมาย เพื่อวัดความเร็วกระแสลม การเกิด seismic มี
strain gauge วัดความตึงของสายเคเบิล วัดอุณหภูมิเพื่อตรวจดูการขยายตัวของพื้นสะพาน เป็นต้น สะพานนี้ก่อสร้างเมื่อ กรกฎาคม 2541 แล้วเสร็จ
เมื่อ 7 สิงหาคม 2547 ใช้เวลาก่อสร้างราว 7 ปี เปิดให้ใช้งานก่อนเปิดกีฬาโอลิมปิกของกรีซ ใช้งบประมาณไปราว 800 ล้านยูโร
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การไปสูท่ างหลวงปลอดภัย
สถิติคนตายจากอุบัตเิ หตุบนทางหลวงทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ ทั้ง
ที่สามารถป้องกันได้ เพราะต้นเหตุการตายของคนใช้รถ อายุระหว่าง
5 – 44 ปี อยู่ที่ 3 ปัจจัยหลัก คือดื่มสุราแล้วขับรถ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
และใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ การขับรถเร็วเกินพิกดั ก็มีส่วนมาก คนใช้รถราว
ครึ่งหนึ่งมักขับรถเร็วเกินพิกัด และถ้าพวกนี้ลดความเร็วลงสัก 5% จะช่วย
ลดความเสีย่ งลงได้กว่า 30% ช่วยรักษาชีวิตคนได้มาก ในอังกฤษ การดืม่
สุราและขับรถเป็นต้นเหตุหลักที่ท้าให้มีคนตาย 9,040 คนจากรถชนกัน
และเหตุการเสียชีวิตจากรถชนกันในยุโรปกว่า 25% มาจากดืม่ แล้วขับ
ในประเทศก้าลังพัฒนา พฤติกรรมยังไม่ดีขึ้น คนยังดื่มแล้วขับอย่างอินเดีย
และไทย อีกสาเหตุ คนใช้รถส่วนมากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่รู้เพราะเหตุใด
ส้าหรับวัยรุ่นมักอ้างว่าคาดแล้วร้าคาญหรือท้าให้เสื้อผ้ายับ ห่วงความหล่อ
มากกว่าการตาย ประการสุดท้ายการใช้โทรมือถือไม่วา่ การคุย การส่งข้อความ
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หรือการส่งเมล์ต่างๆ ขณะขับรถนัน้ อันตรายมาก เพราะสมองคนไม่สามารถให้มนุษย์ท้ากิจกรรมหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภ์ าพ ดังนั้นหนทาง
ที่จะลดอุบตั ิเหตุและการสูญเสียชีวิตคือการห้ามดื่มสุราแล้วขับรถ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หรือสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่จักรยานยนต์ อย่าใช้อุปกรณ์สื่อสาร
ใดๆขณะขับรถ องค์กรต่างๆออกมารณรงค์เพื่อให้การใช้รถมีความปลอดภัยมากขึ้น ไปสู่จุด ไม่มีคนตาย Vision Zero for road fatalities ภายในปี 2593
ด้วยค้า “ลดความเร็ว รักษาชีวิตคน” การเพิ่มความเร็วเท่ากับเพิม่ ความเสี่ยงต่อชีวิต เราทุกคนต้องการเดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย.

การลงท ุนด้านการขนส่ง
การลงทุนด้านการขนส่งทั้งทางหลวง ทางรถไฟและทางน้้าไม่ได้เพิ่มขึ้น
มากจากปีก่อนๆ ในบางประเทศกลับลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ต่อคน GDP
อย่างยุโรปตะวันออก และยุโรปกลางลงทุนลดลงถึงร้อยละ 16 จากปีก่อน
แต่ในรัสเซียลงทุนมากขึ้นร้อยละ 18 รวมทั้งอังกฤษและเยอรมนีที่ลงทุนมาก
ขึ้นเช่นกัน ในสหรัฐอเมริกาลงทุนด้านบ้ารุงรักษาทางหลวงลดลงถึงร้อยละ
4.5 เช่นเดียวกับออสเตรเลียที่ลดงบบ้ารุงรักษาลง 3.6% โดยส่วนมากแล้ว
ประเทศต่างๆตั้งงบบ้ารุงรักษาทางหลวงไว้ที่ราว 30 – 32 % ของงบด้าน
ก่อสร้างทางหลวงใหม่ ทั้งที่ความต้องการมีมากกว่านั้น และทุกประเทศก็
อยากจะเพิ่มขึ้น แต่ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่เอื้อให้เพิม่ งบส่วนนี้ได้

ในฝรั่งเศส จากข่าวสะพานพังลงในอิตาลี ท้าให้ทางการสนใจตรวจ
ส้ารวจสภาพสะพานทัง้ ประเทศ และพบว่าสะพาน 23 แห่งบนโครงข่ายทาง
หลวงต้องรับการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด และสะพานหลักอื่นๆ 164 แห่ง
ต้องได้รับการดูแลซ่อมแซม แม้ความเสียหายไม่รุนแรงมาก โดยในจ้านวนนี้
122 แห่งอยู่ใต้ก้ากับดูแลขององค์กรงานทาง และที่เหลือ 42 แห่งก้ากับดูแล
โดยรัฐบาลกลาง โดยมีอยู่สองสะพานต้องรีบซ่อมแซมแก้ไข ทางการจึงต้อง
ตั้งงบประมาณเพื่อมาดูแลสะพานเหล่านี้ โดยปีหน้าตั้งงบไว้ 930 ล้านยูโร

คนใช้ทางเท้าไม่ปลอดภัย
โครงข่ายทางหลวงของสหรัฐฯ ไม่เอื้อความปลอดภัยต่อคนเดินเท้าและขี่จักรยาน
ทั้งนี้เป็นรายงานและสถิติจากองค์กรความปลอดภัยของทางหลวงของสหรัฐฯ
เมื่อปี
2560 มีคนเดินเท้าเสียชีวิตบนทางหลวง 5,977 คน นับเป็นตัวเลขสูงสุดนับจากปี 2553
และสูงกว่าสถิติเมื่อปี 2552 ถึงร้อยละ 46 และส่วนมากมักถูกรถขนาดใหญ่พวก SUV
หรือรถบรรทุกชน ท้าให้ทางการต้องมาพิจารณาถึงรถ SUV และจุดบอดต่างๆของ
รถบรรทุกที่คนขับไม่สามารถมองเห็นคนข้ามทางหรือคนขี่จักรยานข้างๆได้ขณะขับรถ
หลังจากที่มิได้ก้าหนดมาตรการใดๆไว้ก่อนหน้านี้.
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สะพาน ฮ่องกง –จูไฮ่-มาเก๊า
อภิมหาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามอ่าว จาก ฮ่องกง – จูไฮ่ – มาเก๊า ความยาว กว่า 55 กม เป็นทางข้ามทะเลที่ยาวทีส่ ุดขณะนี้ ได้ก่อสร้างเสร็จ
เปิดใช้งานไปแล้วนั้น เป็นงานก่อสร้างที่ยุ่งยากที่สดุ โครงการหนึ่ง ต้องใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า วัสดุก่อสร้างที่มีคณ
ุ ภาพเลิศและกระบวนการก่อสร้างที่ยาก
มากภายใต้สภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างที่ยากล้าบาก เมื่อธันวาคม 2560 ทางการได้จัดหาอุปกรณ์เพื่อการกูภ้ ัยและดูแลบ้ารุงรักษาสะพานนีผ้ ่านการ
ประกวดราคาแบบนานาชาติ ข้อส้าคัญของการจัดหานี้คืออุปกรณ์เหล่านี้ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท้างานได้ดีอย่างมีประสิทธืภาพ และต้องป้องกันการ
กัดกร่อนและเกิดสนิมจากไอน้้าเค็ม บริษัทผลิตเครื่องจักรก่อสร้างขนาดใหญ่ของจีน XCMG ได้รบั คัดเลือกให้เป็นคู่สญ
ั ญาจัดส่งอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น
ตั้งแต่ตอนก่อสร้างแล้วที่ XCMG ได้จัดส่งเครื่องจักรให้กว่า 500 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วย Crawler crane-300 AWPs 32 ชุด Wheeler cranes 30 ชุด รถ
ตักขนาดใหญ่ 6 คัน รถบรรทุกติดเครน โรงงานผสมคอนกรีต รถขนส่งและปัม้ คอนกรีต อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพสะพานและอื่นๆ โดยส่งเครื่องจักรต่างๆ
ที่ใช้ในโครงการนี้มากถึงร้อยละ 80

บริษัทผลิตเครื่องจักรก่อสร้าง XCMG เป็นบริษัทใหญ่มากในจีน เมือ่ เร็วๆนี้ได้ลงนามร่วมมือกันทางยุทธศาสตร์กับ Weichai Power ซึ่งเป็นบริษัท
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเล็กโทรนิค ทั้งสองบริษัทได้ร่วมมือกันมาก่อนหน้านี้แล้วกว่า 20 ปี ในการวิจัยและพัฒนาผลผลิตต่างๆ รวมทั้งการให้บริการหลังขาย
สร้างชื่อเสียงและความไว้ใจให้เป็นผู้น้าในการผลิตเครื่องจักรก่อสร้างต่างๆ หลังลงนามความร่วมมือนี้แล้วทั้งสองจะร่วมกันมากขึ้นเพื่อผลิตรถบรรทุกหนัก
เครน รถขุดตัก รถตัก รถบดและอื่นๆ ที่ใช้พลังงานอย่างอื่น ร่วมกันขยายตลาดสู่ต่างประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ท้าให้ทั้งสององค์กรมี
ทรัพยากรต่างๆที่สมบูรณ์เข้มแข็ง ปรับปรุงและน้านวัติกรรมมาร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้น
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Norway’s Rogfast Tunnel

Rogfast หรือ Rogaland Fixed link เป็นอุโมงค์ถนนใต้ทะเลทีล่ กึ ที่สุด เชื่อมติดต่อระหว่างเมือง Randaberg ที่อยู่ใกล้เมือง Stavanger กับเมือง
Bokn ในแถบ Rogaland เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลยาวถึง 27 กม และอยู่ลึกลงไป 392 เมตรจากระดับน้้าทะเล เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงยุโรป หมายเลข E39
ที่เลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์ ที่มีชื่อเสียงเรื่องฟจอร์จที่แปลก สวยงาม และภูเขาที่มีหน้าผาสูงชันแถบชายทะเล

ประเทศเล็กๆประชากร 5 ล้านคนอย่างนอร์เวย์
คิดจะสร้างโครงการทางหลวงเลียบชายฝั่งทะเล
E39 ให้เป็นทางที่ไม่ต้องใช้เฟอร์รี่อีกต่อไป ทาง
หลวงนี้ยาว 1,100 กม เชื่อมต่อเมือง Trondheim
ทางตอนกลาง ไปยังเมือง Kristiansand ที่ชายฝั่ง
ด้านใต้ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม การพาณิชย์และ
ความเป็นอยู่ของประชาชนทางฝั่งตะวันตกของ
ประเทศ ซึ่งมีเมือง Bergen ทีม่ ีชื่อด้านส่งออก
น้้ามันและการประมง เมือง Stavanger เมือง
น้้ามันอีกแห่ง ปัจจุบันมีทางหลวงเดิมอยู่แล้ว แต่
ไม่ได้มาตรฐานชั้นทางมอร์เตอร์เวย์ ต้องปรับปรุง
อีกหลายช่วงหลายตอน โดยเฉพาะที่ข้ามฟจอร์จ
ต้องใช้เฟอร์รี่ถึง 7 จุด ฟจอร์จส่วนมากจะลึกมาก
ถึง 400 เมตรและกว้างเพราะการกัดเซาะของธาร
น้้าแข็ง ตามเส้นทางนี้มีจุดหนึ่งที่ระดับน้้าลึกถึง
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เช่น สะพานขึงแขวนยาวมากๆ ทั้งอุโมงค์ลอยน้้า
อุโมงค์ใต้น้า อุโมงค์แขวนในน้้า เสา pylon ลอย
น้้าโดยใช้เทคนิคของแท่นเจาะน้้ามัน และต้อง
ศึกษาความเป็นไปได้และเปรียบเทียบให้แน่ใจ
ก่อนว่าก่อสร้างได้และคุม้ ค่า

1,300 เมตร และมีเรือสัญจรไปมา โดยเฉพาะเรือ
นักท่องเที่ยวขนาดใหญ่หลายชั้นที่มาชมทิวทัศน์
ของฟจอร์จ และต้องใช้เวลาเดินทางมากถึง 21 ชัว่ โมง
ทางการต้องการลดเวลาเดินทางลงครึ่งหนึ่งให้
เหลือเพียง 11 ชั่โมง ด้วยการก่อสร้างโครงสร้าง
ถาวรข้ามฟจอร์จต่างๆซึ่งเป็นงานท้าทายที่ต้องใช้
เทคโนโลยียุคษัตวรรตที่ 21 นี้ ซึ่งมีการคิดกัน
หลากหลายวิธี ทั้งที่เคยใช้ และที่เป็นจินตนาการ

8

พื้นที่ Randaberg ที่เป็นทางสู่ฟจอร์จ Bokna ที่มีความกว้างมากทีส่ ุด
จากจุดนี้ จะก่อสร้างอุโมงค์ยาว 26.7 กม อยู่ใต้ทะเลที่ระดับลึก 392 เมตร
ก่อสร้างด้วยวิธีการเดิมๆ คือเจาะโมงค์จากบนฝั่งลึกลงไปในทะเลอุโมงค์มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.50 เมตร เป็นแบบทางสองช่องจราจร เป็นอุโมงค์คู่ มี
ทางแยก (interchange 3 แห่ง) อยู่บนบก 2 แห่ง และอีกแห่งอยู่ใต้ทะเล ที่
ค่อนข้างซับซ้อนเพราะมีทางแยก (ramp) จากทางแยกใต้น้านี้ขึ้นไปยังเกาะ
เล็กๆ Kvitsoy ที่มีประชากร 500 คน อยู่ห่างออกไปราว 4 กม มีจดุ เชื่อม
เพื่อเข้าสู่พื้นที่งานก่อสร้าง เช่น เป็นทางฉุกเฉินหรือขนส่งวัสดุที่ขดุ ออกเป็น
อุโมงค์ที่มีปริมาณราว 2 ล้าน ลบ.ม. จะถูกน้าไปถมทะเลให้เป็นพื้นที่ Reclamation area เพื่อใช้เป็นนิคมอุตสาหกรรม การระบายอากาศเป็นเรื่อง
ส้าคัญมากทั้งระหว่างก่อสร้างและเมื่อเปิดใช้งานส้าหรับอุโมงค์ที่ยาวมาก
อย่างนี้
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การก่อสร้างแบ่งออกเป็น 5 ช่วง คือริมฝั่งทั้ง
สองข้าง ตรงกลางอีก 3 ช่วง ที่ริมฝั่ง เริ่มขุด
อุโมงค์ลงไปจากปลายทั้งสองข้างโดย ทางเข้าด้าน
ใต้ได้เริ่มขุดเมื่อ มกราคม 2561 ขุดอุโมงค์ลงไปลึก
700 เมตร ใช้เป็นช่องระบายอากาศด้วย ส่วนอีก
ปลายทางเข้าด้านเหนือเริ่มขุดเมื่อมีนาคม จะขุด
ลึกลงไป 1,900 เมตร การด้าเนินงานผ่านมาด้วยดี
เพราะทางเข้าอุโมงค์ทั้งสองด้านอยู่ในย่านที่ชุมชน
ไม่หนาแน่น ส่วนอีก 3 ช่วงจะประกาศประกวด
ราคาแบบนานาชาติ เพราะการก่อสร้างค่อนข้าง
ยุ่งยาก ด้านธรณีวิทยาเท่าที่ส้ารวจไว้ เป็นหินแข็ง
แกรนนิก ที่อาจมีรอยแตกร้าว และก่อสร้างที่
ระดับลึก 392 เมตร ต้องเจาะผ่านเนื้อหินเข้าไป

ก้าหนดให้ต้องมีการส้ารวจตรวจสอบธรณีวิทยา
ล่วงหน้าไปจากจุดขุดเจาะ 25 เมตร และท้าการ
grout หากพบรอยแตกร้าว เพื่อป้องกันน้้าซึมเข้า
มาขณะขุดเจาะ
ต้องเจาะอุโมงค์เล็กขนาดผ่า
ศูนย์กลาง 7 – 8 เมตร ในแนวขวางเพื่อเชือ่ มต่อ
อุโมงค์คนู่ ที้ กุ ๆระยะ 250 เมตร และทีท่ กุ ๆ 1.5 กม
อุโมงค์เชือ่ มต่อนีต้ อ้ งมีขนาดใหญ่เพือ่ ให้รถดับเพลิง
รถฉุกเฉินผ่านได้ เป็นเส้นทางทะลุถึงกันเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินและบ้ารุงรักษา และต้องขยายความกว้าง
อุโมงค์หลักออกเพื่อเป็นที่จอดรถฉุกเฉินทุกๆระยะ
125 เมตร ตรงช่วงกลางเป็นช่วงที่ก่อสร้างยาก
เพราะแบบระบุต้องมีชั้นหินหุม้ ตัวอุโมงค์โดยรอบ ที่สุด ต้องก่อสร้าง shaft ลงไปเป็นเป็นทางเข้าสู่ที่
50 เมตร การระบายอากาศและการแก้ไขป้องกัน ท้างาน ด้วยการก่อสร้างแบบ Shaft Sinking และ
หากเกิ ด น้้ า ไหลผ่ า นรอยแตกหิ น เข้ า มาย่ อ ม เป็นปล่องระบายอากาศอีก จ้านวน 2 ปล่อง ยาว
ต้ อ งการผู้ รั บ จ้ า งที่ มี ป ระสบการณ์ สู งมาก
250 เมตร เพื่อสูบอากาศบริสุทธิ์เข้าและปั้ม
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อากาศเสียออก และยังต้องก่อสร้างทางขึ้นลง
(ramps) จากทางแยกใต้พื้นทะเลที่เป็นวงเวียน
ขึ้นมาข้างบน การขุดอุโมงค์ใช้วิธขี นส่งออกไปด้วย
สายพานแบบเดิม และเมื่อขุดอุโมงค์เสร็จต้องบุ
ผนังด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม grout เพื่อ
ป้องกันน้้าซึมเข้า
นับว่ายังโชคดีที่พื้นที่แถบนี้
อากาศไม่หนาวเย็นมาก เพราะมีกระแสน้้าอุ่นไหล

ผ่าน
ดังนั้นโครงสร้างคอนกรีตจึงไม่ต้องติด
อุปกรณ์ป้องกันความเย็นที่ต่้ามาก เพียงติดตั้งแผ่น
ฉนวน และวางท่อเดินน้้าร้อนแถวปากทางเข้า
อุโมงค์เพื่อปรับอุณหภูมิ
ในอุโมงค์จะติดตั้ง
อุปกรณ์เพื่อใช้งานต่างๆ เช่น กล้องวิดีโอ radar
detection system ระบบควบคุมแสงสว่าง ท่อ
น้้าหรือโฟม เพื่อการดับเพลิง ตลอดความยาว
อุโมงค์ ถ้าเกิดไฟไหม้จะมีสัญญาณแจ้งเตือนศูนย์
ควบคุม

โครงการนี้ รัฐสภาอนุมัติให้ด้าเนินการเมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 และเริ่มก่อสร้างเจาะอุโมงค์ด้านใต้เมือ่ 4 มกราคม 2561 คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จราว
ปี พ.ศ. 2568-2569 ค่าก่อสร้างประเมินไว้ราว 1,730 ล้านยูโร เมื่อก่อสร้างเสร็จจะช่วยให้การเดินทางระหว่าง Stavanger – Bergen ใช้เวลาลดลง 40
นาที ท้าให้ประชากรย้ายมาอาศัยอยู่แถบนี้มากขึ้น ท้าให้เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ประชากรดีขึ้น ค่าผ่านทางจะพยายามให้คงที่ตลอดเวลา 20 ปี ที่ราคา
350 โครนเนอร์ส้าหรับรถยนต์นั่ง ( ประมาณ 1,225 บาท)
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โครงสร้างแปลกใหม่ บนทางหลวง E 39

ทางหลวง E 39 ที่เลียบชายฝั่งตะวันตกตอนใต้ของนอร์เวย์ ทีม่ ีประชากรอาศัยอยู่ราว 1/3 ของประชากรทั้งหมด 5 ล้านคน มีรายได้จากการ
ส่งออกน้้ามันดิบและการประมงราวร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งประเทศ ทางสายนี้ผ่านภูมิประเทศฟจอร์จที่สวยงาม แต่การเดินทางไม่สะดวก ต้องใช้เฟอร์รี่
ข้ามแทนสะพานหรือโครงสร้างอื่นๆ เพราะความลึกของระดับน้้าและความสูงชันของภูมิประเทศแถบฟจอร์จ แต่รัฐบาลนอร์เวย์ ก็พยายามเอาชนะ
ธรรมชาติด้วยการก่อสร้างโครงสร้างข้ามทางน้้าด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้าง โดยเฉพาะ Off shore technology โดยมีโครงสร้างที่
อยู่ในแนวคิดที่จะใช้คือ
1. สะพานแขวน Suspension Bridge
2. สะพานบนทุ่นลอยน้า้ Floating Bridge ซึ่งเป็นได้ทั้งแบบสะพานแขวนหรือสะพานขึง
3. อุโมงค์ลอยอยู่ใต้ผิวน้้า Submerged Floating Tube Bridge or Floating Tunnel
4. อูโมงค์ฝังที่ก้นทะเล Immersed Tunnel or Subsea rock tunnel
บางแบบยังไม่เคยก่อสร้างมาก่อน แต่ก็ได้ระดมวิศวกรที่เชี่ยวชาญมีความรู้จากทุกองค์กร ร่วมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆมาช่วยกันสานฝันนี้ให้เป็นจริง
ตามแนวทางหลวง E 39 นี้ มีจุดที่ต้องข้ามฟจอร์จอยู่ 7 จุด และทีม่ แี นวคิดแล้ว ดังนี้

Rigfast

เส้นทางข้ามฟจอร์จ Bokna Fjord ซึ่งมีระยะทางยาวมากที่สุดถึง 26.7 กม และความลึกของก้นทะเล 392 เมตร ลึกที่สดุ ในโลก แนวคิด
จึงใช้การเจาะอุโมงค์ใต้ทะเลด้วยระบบการเจาะอุโมงค์แบบเก่า เป็นอุโมงค์ใต้ทะเล โดยเจาะผ่านชั้นหินก้นทะเล
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Bjorn Fjord

อยู่เหนือขึ้นไปหน่อย มีความกว้าง 5 กม แต่ลึกมากถึง 600 เมตร วิศวกรจึงมีจนิ ตนาการทีจ่ ะก่อสร้างเป็นสะพานลอยน้า้ โดยมีฐาน

รากสะพานเป็นทุ่นคอนกรีตเสริมเหล็กลอยอยู่ในทะเลยึดตรึงไว้ด้วยเหล็กที่ดึงลงไปยังสมอที่ก้นทะเล และตรงปลายสะพานทั้งสองข้างที่ระดับน้า้ ไม่ลึกมาก
จะใช้สะพานขึง cable stay ที่มีช่วงแขวนยาวมาก และพื้นสะพานสูงจากผิวน้้า 70 เมตร เพื่อให้เรือขนาดใหญ่ๆสัญจรได้สะดวก

Romdals Fjord เป็นช่องน้้าที่กว้าง 16 กม และลึก 400 เมตร จึงคิดใช้เป็นอุโมงค์เจาะผ่านชั้นหินก้นทะเล ในบางช่วงใช้สะพานแขวนยาว 2 กม
โดยมีช่วงแขวนตรงกลางกว้าง 1,625 เมตร จะเป็นสะพานแขวนยาวสุดอันดับที่ 5 ของโลก และมีหอหรือตอม่อหนึ่งอยู่บนฝั่ง

Sula Fjord

เป็นช่องทางน้้าที่กว้าง 4 กม และลึก 400 เมตร มีแนวคิดเป็น 2 แบบ คือ ก่อสร้างเป็นสะพานขึง 2 ช่วงโดยมีเสาตอม่ออยูใ่ กล้ฝงั่ ที่

ระดับน้้าไม่ลึกมาก ส่วนเสาตอม่อกลางนั้นจะก่อสร้างลึกลงไปในทะเล 400 เมตร หรืออีกแนวทางคือก่อสร้างเป็นอุโมงค์ลอยน้้า Floating Tunnel เป็น
อุโมงค์คู่ลอยอยู่ใต้ระดับน้้าราว 20 เมตร และมีเหล็กรัดยึดอุโมงค์ไว้ โดยเหล็กรัดนีจ้ ะดึงรั้งหยั่งลงไปตรึงกับสมอที่ก้นทะเล ระหว่างอุโมงค์คู่มีอุโมงค์ตัว
ขวางยึดไขว้อุโมงค์ทั้งสองไว้เป็นระยะ เพื่อให้เสถียร และใช้เป็นอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉิน
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Sogne Fjord จุดนี้อยู่ราวกึ่งกลางของทางสาย E 39 และเป็นช่องน้้าที่ยาวที่สุดถึง 200 กม จนเรียกว่า King of Fjord มีเรือทัศนาจรขนาดใหญ่
มากมายจึงต้องมีช่องเดินเรือกว้างไม่น้อยกว่า 400 เมตร กินน้้าลึก 20 เมตร และช่องลอดไม่น้อยกว่า 70 เมตร จุดทีเ่ หมาะที่สุดที่จะก่อสร้างทางข้ามล้า
น้้านี้กว้าง 3.7 กม สองข้างเป็นผาหินสูงชัน ก้นทะเลลึก 1,300 เมตร ด้วยปัจจัยยากเหล่านี้ จึงมีทางเลือก 4 ทาง คือ 1. สะพานแขวนแบบเดิม แต่จะยาว
มากเป็นสองเท่าที่เคยออกแบบก่อสร้างกันมา โดยช่วงแขวนตรงกลางกว้าง 3,700 เมตร หอเสาตอม่อโยงยึดแขวนเหล็กอยู่รมิ ฝั่งที่ต้องสูงมากถึง 450
เมตร ทั้งยาวและสูงท้าลายสถิติโลก 2. ก่อสร้างเป็นอุโมงค์ลอยน้้าแบบเดียวกับ ที่ Sula แต่อุโมงค์จะโยงยึดจากข้างบนด้วย กล่องหรือทุ่นคอนกรีตเสริม
เหล็กกลวงที่ลอยอยู่ เพื่อหลีกเลีย่ งการโยงยึดลงไปก้นทะเลที่ลึกกว่ากิโลเมตร 3. ก่อสร้างเป็นสะพานแขวนหลายๆช่วง โดยมีหอเสาโยงยึดหิว้ เหล็กเป็น
เสาเหล็กที่ตั้งบนทุ่นลอยแบบเดียวกับแท่นขุดเจาะน้้ามัน (North sea tension leg oil platform techniques) มีเหล็กเส้นโยงยึดทุนลอยฐานรากลงไป
ยึดตรึงกับสมอที่ก้นทะเล ให้ทุ่นลอยอยู่ในน้้า โดยมีแรงลอยตัวของฐานรากนี้ช่วยพยุงให้มันอยู่ได้ 4. ใช้สะพานลอยน้้า แบบ สะพานขึง cable stay โดย
มีฐานรากลอยน้้าแบบเดียวกับวิธที ี่ 3 โดยฐานอาจมีรูปแบบต่างออกไป เช่นเป็นปล่องทรงกระบอก

อ ุปกรณ์กนั สัตว์ขา้ มทาง
กรมการขนส่งรัฐเวอร์จีเนียได้ใช้งบพัฒนาเพื่อหาทางป้องกันสัตว์ข้ามทางมิให้เกิดเหตุถูกรถชน เพราะอันตรายทั้งกับสัตว์และคนใช้รถใช้ทางหลวง
มีทั้งก่อสร้างรั้วกั้นข้างทางเพื่อต้อนให้พวกกวางและสัตว์ป่าไปยังทางลอดใต้ถนนสองแห่ง เพื่อมิให้ปะทะกับรถยนต์ ก่อนจะมีรั้วนี้ บนเส้นทางช่วงนี้ที่
ยาว 1 ไมล์ มีเหตุรถชนกวางเฉลีย่ 8 ครั้งต่อปี หลังจากก่อสร้างรั้วแล้ว เกิดเหตุเพียงครั้งเดียว เพราะกวางกระโดดข้ามรั้วออกไป แต่มีสัตว์อื่นๆใช้ทางลอด
มากขึ้น ทางกรมมองหาจุดอื่นๆที่จะก่อสร้างทางลอดต่อไป
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1 หญิงคนหนึ่งในรัฐแคลิฟรอเนียขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ที่เป็น
ทางสวยงามเลียบชายฝั่งทะเลแปซิฟิก แล้วเธอต้องหักหลบสิ่งกีดขวางบนทาง
หลวงจนรถของเธอเซถลาตกลงไปหน้าผาข้างทางสูง 60 เมตร เธอบาดเจ็บมาก
และไม่มีโทรศัพท์มือถือด้วยที่จะโทรเรียกการช่วยเหลือ จึงต้องทนหลบอยู่ใต้ซาก
รถหลายวัน เพื่อการอยู่รอดจึงดื่มน้้าจากหม้อน้้ารถ ที่โชคดีเป็นหน้าร้อนจึงไม่มี
น้้ายาเคมีกันน้้าแข็งตัว จนมีคนขับรถทีผ่ ่านมาเห็นราวเหล็กกั้นถนนมีร่องรอยถูก
ชน และลงไปดูจึงพบเธอและช่วยขึ้นมาได้

*** เธอคงไม่เคยเป็นลูกเสือหรือเนตรนารี จึงไม่รู้วิธีการเอาตัวรอด รถมีแตร กด
เสียงดังๆเวลามีเสียงรถวิ่งผ่านมา หรือเอากระจกส่องสะท้อนแสงให้สัญญาณ
แวบวับก็น่าจะช่วยได้มาก และน้า้ ในหม้อน้้ารถไม่น้ายากันน้้าเดือดหรือ
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กล้องจับความเร็วรถที่ติดตั้งในชุมชนหนึง่ ในเมือง Kiel เยอรมนี ได้จับ
ภาพที่ไม่ปกติได้ในคืนวันหนึ่ง เป็นภาพชายเปลือยกายสวมเพียงรองเท้าขี่
จักรยานไปตามถนนด้วยความเร็วราว 47 กม/ชม เกินกว่าพิกัดของเมืองที่
ให้ไม่เกิน 30 กม/ชม ตามข้อมูลของต้ารวจบอกว่า ไม่สามารถระบุตวั คนขี่
จักรยานได้ เพราะไม่มีลักษณะเด่นใดๆให้สังเกตได้ ขณะเดียวกันในอังกฤษ
ภาพที่บันทึกในวิดีโอปรากฎชายคนหนึ่งพยายามขโมยกล้องวงจรปิด
ตรวจจับความเร็วรถ เช่นกัน ต้ารวจไม่รวู้ ่าเขาท้าไปเพื่ออะไร

3 หนุ่มอังกฤษงี่เง่านายหนึ่งถูกต้ารวจบุกเข้าตรวจจับที่บ้าน เมื่อตรวจดู
คลิปวิดีโอจากโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของเขา พบว่า เขาได้สร้างวีรกรรม
เสี่ยงตายโง่ๆบนรถจักรยานสปอร์ต ยามาฮา R1 ของเขาบนถนนไว้มาก เขา
ถ่ายภาพขณะทีข่ ี่จักรยานยนต์ด้วยความเร็ว 304 กม/ชม และยกล้อหน้าขึ้น
ตามด้วยท่าพลิกแพลงเสี่ยงตายอีกมาก เขาถูกลงโทษจ้าคุก 21 เดือน คงมี
เวลานานพอทีจ่ ะทบทวนสิ่งงี่เง้าที่เขาท้าไว้
*** เรื่องแว้น โชว์โง่ ชอบเสี่ยงตายนี่ มีในทุกประเทศ แต่มักเกิดกับพวกขี่
จักรยานยนต์ - ของไทย ก็มีหนุ่มวินจักรยานยนต์วยั 21 ที่ประเวศเอา
เหรียญอัดง้างคันเร่งน้้ามันให้รถวิ่งคงที่ 30 กม/ชม แล้วขึ้นไปยืนบนอานรถ
วิ่งไปตามถนน มีคนอื่นถ่ายคลิปไว้ ถูกจับ ขึ้นศาล ถูกปรับ 3,000 บาท ติด
คุก 1 เดือน รอลงอาญา 2 ปี และยึดจักรยานยนต์ที่เป็นของกลางท้าผิด
กฎหมาย

*** คนเปลือยกายนี่ดูแล้วก็คล้ายๆกันหมด หาจุดสังเกตยากถ้าไม่มีไฝหรือ
ปาน หรือสักรูปบนผิวหนัง หรือไม่มีอวัยวะขนาดพิเศษ
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